
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) رسالة أبي داود ألهل مكة شرح

 : عبد الكريم الخضيرالشيخ
 

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، الحمد هللا رب العالمين
 أما بعد: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في وصف سنن أبي هذه  ،عليها بما تيسر قالدرس والتعليفإن هذه الرسالة المقرر قراءتها في هذا 
من منهجه وشرطه في  يئا  رسالة منه إلى أهل مكة يبين فيها ش السنن مؤلف مؤلفها، من قبل داود من قبل

نما التمس شرطه  كتب السنة المشهورة لم يصرح كثيرواألئمة المؤلفون ل ،الكتاب وطريقته فيه منهم بشرطه، وا 
 ا  يختلفون في هذه الشروط اختالف العلماء تجدون لذا و  ،فيه فيبين شرطه نظرالكتاب وي سبريكتابه  سبرمن 
 هو وما يذكره أهل العلم إنما ،، فاإلمام البخاري ما حفظ عنه من كالمه شيء مما اشترطه في كتابها  ير ثك

، اشترط ط الصحةمجرد استنباط واسترواح وميل إلى ما يذكر من خالل النظر في الكتاب، نعم هو اشتر 
أهل العلم من خالل  اوله شروط بينهعنه، وترك من الصحاح أكثر خشية أن يطول الكتاب كما نقل  الصحة،

قدم بين  اإلمام مسلم رحمه هللا، يختلفون فيها، وكذا يختلفون فيها لذاالنظر في كتابه مما لم يصرح به هو و 
في هذا الشرط  لمن يزيد وترك شيئا ،ها بعض شرطهفيين مقدمة هي التي تقرأ في الدرس الثاني وب هيدي كتاب

، فما ذكره في كتابه شرطه مفصال  أهل العلم وقد بين  بر الدقيق لهذا الكتاب،سوال من خالل النظر في كتابه
ن اختلف أما في مكانه إن شاء هللا تعالى مما يذكر  االتي ذكره في مراده بالطبقات الثالث واال يختلف فيه وا 

 يذكره فالخالف فيه أكثر. ما لم
 صريحا  مع قوله، إن لم ختالف إن لم يكنالوكل أمر يستنبط من كالم البشر ال بد أن يوجد فيه ا

ِ َلَوَجُدوْا ِفيِه قوله، ال بد أن يوجد فيه اختالف،  بصريح يكن }َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر ّللاه
؟ ألن هل هو تام أو غير تامواالستقراء بر سمرده إلى طريقة ال وهذا أيضا  ، ( سورة النساء28) َكِثير ا{ اْخِتاَلف ا

ومن آخره  أثنائهومن يستعجل النتائج يختبر الكتاب فيأخذ من أوله أحاديث ومن ووسطه من  من الناس
  قرره. مع ماطريقة المؤلف بينما فيما تركه ما يختلف  هفيحكم عليه أن هذ

ذكر شيء من شرطه ومنهجه وما  ،الجامع آخرمن شرطه في علله التي ب اإلمام الترمذي ذكر شيئا  
ن نص عليه في علل  قوال   عشرحسن صحيح إلى بضعة  :هتركه أكثر، ولذا اختلف في مراده بقول والحسن وا 

 .كبيرا   ا  اختالففي مراده به  وافن العلماء اختلإال أ جامعه
 لكن واقع الكتاب أخذ منه شرطه والنسائي كذلك. يءما ذكر ش ابن ماجة 

إنه  :فشرط البخاري أعلى الشروط عندهم ويقولون  تقريرهفي  واالعلماء في شروط األئمة وتباين هما ذكر 
لم يالزم من  حديثمن  ، وقد ينزل البخاري فينتقيبطهم ومالزمتهم للشيوخضبد من توافر ثقة الرواة وتمام  ال

 .الشيوخ
التي هي خف ضبطهم  من ط مسلم الذي يستوعب أحاديث هذه الطبقة وينتقي من أحاديثشر يليه 



 
   

 

 

 

 

 إلى أحاديث الطبقة الرابعة ممن خف نزلعنها إنها هي شرط أبي داود، وقد ي يقالالدرجة الثالثة التي 
من ُمسَّ ى وقد ينزل الترمذي والنسائي إل، الترمذي والنسائين هم شرط ما عدم مالزمتهم للشيوخ الذي ضبطهم

في شرط األئمة،  التجريح الواضح الذي هو شرط ابن ماجه، هكذا قرر أهل العلم كالحازمي مثال  بضرب من 
 لذلك تباين تبعا   ،األنه لم يأخذ من كالم األئمة صريح   بطه؛ضهذا ينضبط أو ال ينضبط؟ ال يمكن  هل لكن
 ،لى شرطهما، صحيح على شرط البخاري أقوال أهل العلم في مراد الحاكم بشرط الشيخين صحيح ع في

 .كثيرا   ااختلفوا بذلك اختالف   ،صحيح على شرط مسلم
 رجالهما، مراده بشرط الشيخين والذي رجحه كثير من أهل العلم أن المراد بشرط الشيخين رجالهما،

ذا خج الحديث من طريق الرواة أخرج لهما الشيخان قاالفإذا خرهِ  رج الحديث : صحيح على شرط الشيخين، وا 
ذا رجالمن طريق  الحديث  خرج أخرج لهما البخاري قال: صحيح على شرط البخاري، وكذلك شرط مسلم وا 

لم يخرج له البخاري وال مسلم قال: صحيح من  ممن طريق لم يخرج لهما البخاري وال مسلم، أو وجد فيه
 التقعيدهذا الكالم وهذا  لفمسلم لتخالبخاري وال على شرط فحسب، ولم يقل على شرطهما وال على شرط 

 عن بعض الرواة.
صحيح  عثمانالحديث عن أبي  في بعضألنه قال  ؛تصرفات الحاكم تقويهو  ه،وهذا القول له وجه

 :أبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت وا:قال ،ولم يقل على شرطهما وال على شرط واحد منهما
 .إنه صحيح على شرطهما
فائدة الكالم في شروط األئمة فهم كالم الحاكم وفائدته،  ،ااألئمة يطول جد   الكالم في شروط

والتصحيح على ضوء هذا الشرط إذا جئت بحديث وافقت فيه شرط البخاري أو وقفت على حديث توافر فيه 
واتصالها وسالمة  نيدبأن التصحيح والتضعيف إنما مرده إلى نظافة األسا ، علما  تصححهشرط البخاري 

متون من المخالفات، فحينما يختلف أهل العلم في قول الترمذي حسن صحيح إلى هذا التباين الكبير أكثر ال
ولو افترضنا أن  ،أحكامهفي أو أكثر إنما هو بالنسبة لمن يقلد الترمذي  ثالثة عشر قوال   يمكن .. من

على  لحديث الذي قيل فيه ذلكصحيح ودرسنا إسناد االحسن صحيح اختلفنا في المراد بالحسن  :الترمذي قال
األئمة في دراسة األسانيد فإننا قد نستأنس بقول الترمذي وحكم الترمذي كأحكام غيره من األئمة  طرائقضوء 

 هنه حسن صحيح وفي إسناده رجل مضعف أو في إسناده انقطاع فإ قاللكن حكم الترمذي ليس بملزم لنا إذا 
والترمذي قال عنه حسن  اوجدناه صحيح  فكن إذا حكمنا على حديث للترمذي ل ال يلزمنا أن نصحح ذلك تبعا  

لد قالتصحيح والتضعيف فعلينا أن ن بانقطاعالنفس إلى هذه النتيجة إال على قول من يقول  تنأصحيح اطم
كثيرا ،  تأهل في النظر في جمع الطرق والنظر في األسانيد ال يؤثر عليه هذا الكالمالمف، الترمذي في أحكامه

 حديثا  قد يصحح بمعصوم ألن الترمذي قد يصحح وهو إمام معتبر لكنه ليس  يؤثر عليه هذا الكالم؛ال 
من  امغيره وأأبو حاتم  وأ الترمذي حسن صحيح والبخاري يضعفه بقولغيره، فهل أنت ملزم يضعفه 
 .اجتهادكيؤديه إليه  بمابملزم، إذا تأهلت فأنت ملزم  ستل ؟األئمة

وشرط  ومنزلة السنن لة التي بين أيدينا رسالة وجيزة في بيان واقع سنن أبي داودنعود إلى هذه الرسا
عدة أحاديث الكتاب إلى غير و والذي يبينه والذي ال يبينه  ،داود وأبي داود في سننه، وحكم ما سكت عنه أب



 
   

 

 

 

 

تي ضربت لها، ، وقد يقول قائل إن هذه الرسالة ال تستحق هذه المدة الالتي ترد ذلك من المباحث اللطيفة
تطويال و  طوال   ألن الكالم ،هذا باإلمكان كالم صحيح وباإلمكان أن ننتهي منها في درس؛الهذا  :نقولف

في  هاأخذ يعني لكن أظن التوسط ،ستغرق الوقتتوباإلمكان أن نوسع الكالم فيها ف يعني، سهل واختصارا  
العصر  درس إليه مختصر أو ننقل متن سب إماليختار فيه ما ينااألسبوع الثاني وترك األسبوع األول هذا 
وام وما أشبه بكثير ولعل حرارة الجو واالرتباط بالد ، أقلالفجر منالعصر أقل  اليوم ني أشوف الحضورألن

 .وهذا مالحظ حقيقة عند وضع الجدول ذلك قد يكون له أثر
ابن ماجة بعد  درس ثم نقلناه، لكن مع ذلك سوف يستمر العام الماضي تعرفون وضعنا درس العصر

آخر، ولعله  ا  نصالة العصر، إلى أن ينتهي هذا المتن، أو يقترح مكان هذا المتن بعده في األسبوع الثاني مت
 مما يتعلق بسنن أبي داود كشرح أبي طاهر السلفي لمقدمة الخطابي على سنن أبي داود، واألمر إليكم.

 طالب:...........
 اللي ترونه يعني. لكنأو ختم السخاوي، نشوف لنا شيء 

 طالب: أحسن هللا  إليك.
  سم

 بسم هللا الرحمن الرحيم
آله الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 

 .اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم ،وصحبه أجمعين
بسم هللا الرحمن الرحيم وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم،  :مصنف رحمه هللا تعالىقال ال

 .حمد بن سليمان المعروف بابن البطيبن أأخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي 
كانت بالتخفيف، فأصله مهموز، البطيء، من البطء والتأخر، وفي الحديث المعروف، ))من بطأ 

ن كان منسوبا  إلى... إلى إيش؟به...((   إن كان هذا بالتخفيف، وا 
 طالب: البطي.

إلى البط، فهو بالتشديد، أنا ما راجعته. فيه أحد راجع؟ ما راجعت هذه النسبة، فتنظر إن شاء هللا 
 تعالى. نعم.

 طالب: أحسن هللا إليك
بو الفضل أحمد بن الحسن إجازة إن لم أكن سمعته منه قال: أنبأنا الشيخ أالمعروف بابن البطي  

قيل له: أقرأت على أبي عبد هللا محمد بن علي بن عبد  ،بن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع
الغساني بصيدا  يعوري الحافظ؟ قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جمصهللا ال

بن يحيى بن القاسم بن عون بن  بن الفضل محمدقر به قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن أف
عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن 

 ،ل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرهائوس ،األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني
سأله أن يصلي على محمد أهللا الذي ال إله إال هو و  إليكم فإني أحمد :يكمسالم عل :لهم فأملى علينا ا  جواب



 
   

 

 

 

 

 وله صلى هللا عليه وسلم كلما ذكر، أما بعد ع.عبده ورس
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
سنة  ىي داود سليمان بن األشعث السجستاني المتوفهذه الرسالة الموجزة المختصرة من اإلمام أب

كما هو  المؤلف كالممن ليست صدرها ة التي لهذه البسمو  ،ةلخمسة وسبعين ومائتين افتتحت بالبسم
نما من كالم آخر الرواةرحمه هللا  هواإلسناد ليس من كالمتسبق اإلسناد ألنها  ؛معروف  آخر الرواة عنه ،وا 

البسملة أمر البداءة با ليست من كالم أبي داود ولكن  باهلل العلي العظيم هذه أيض  قال: وال حول وال قول إال
 رسائله.في  الكريم عليه الصالة والسالم النبيببالقرآن العظيم و  مشروع اقتداء  

 ا  والتقصير يتضمن تواضع للعجز ال حول وال قول إال باهلل العلي العظيم فهو إظهار :وأما قوله
))ال  في طلب اإلعانة، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم كنز من كنوز الجنة، جل وعالهلل  اوانكسار  

فر فما الكنز الذي يدخر ويخفى تحت ذفإذا كان ترابها المسك األ حول وال قوة إال باهلل كنز من كنوز الجنة((
تراب  ،يعني بمنزلة التراب عندنا فرذإذا كان الظاهر على المباح المتاح للجميع هو المسك األ ؟هذا التراب

ألنها من كنوز  فعلى المسلم أن يكثر منها !!من عظمة هذا الكنز؟وماذا يدرك  يتصور العقل ذافما الجنة،
 .الجنة

طي بأخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بال :يقول رحمه هللا
استقر االصطالح  :أداء لمن تحمل بطريق العرض على الشيخ، أخبرنانها صيغة أاألصل  :إجازة، أخبرنا

إن لم  ،وهنا يقول إجازة ، نها إنما تستعمل يستعملها على من تحمل الخبر بطريق العرض على الشيخأعلى 
اإلذن أما اإلجازة فهي مجزوم بها، واإلجازة هي  ،سمع أم لم يسمعهل هو متردد يعني أقل سمعته منه، 

ألن بعض الناس يسمع من لفظ الشيخ أو  ؛سمع منه من لفظه فإنه يجزم بأنه رواه إجازةيكن فإن لم  بالرواية
؟ ما الفائدة من اإلجازة وقد تحمل من طريق لماذا ، ثم يطلب اإلجازة،أو َيقرأ على الشيخ قرأ على الشيخيُ 

ال اإلجازة، بيرقع هذا الخلل في السماع خلل أو يكون في العرض خلل، ف يكون خشية أن  ؟أعلى منها وأقوى  وا 
( األصل أن حدثنا)ضعيفة والسماع هو أقوى طرق التحمل، وصيغة األداء المناسبة للسماع هي  فاإلجازة

ن كان عرض على الشيخ يقول حدثنا  أخبرنا وهو متردد  :يقولأخبرنا، وهنا  :قرأ عليه يقولو إن كان سمع، وا 
 ومتيقن من اإلجازة.بين السماع وعدمه 

ثر استعمال المتأخرين الذي منهم هذا الشيخ استعمال أنبأنا في اإلجازة، وكثر استعمال عن في ك
 ما قمن وهي بوصل إجازة *** في هذا الزمناإلجازة، وكثر استعمال عن 

تدليس الراوي فليقل من الصيغ ما شاء، األمر يكون سهل، ما دام قال  نلكن إذا صرح بالمراد وأم
 فإذا صرح عنه، ى نه قرأ الرسالة على هذا الشخص الذي رو أأنه يدلس على الناس  به إجازة فال يظن
 .وهنا صرح إجازة ال يضيره هذا، أنبأنا فالن،عن فالن أو  حدثنا أو أخبرنا أو ره أن يقول:ييض بالمقصود فال

ة وهذه في غاية الدق ،إن لم أكن سمعته منه: هو يشك في كونه سمع هذه الرسالة من هذا الشيخ
األعلى ال يجزم به في األدنى ألنه متيقن، إذا شك بفي األعلى صرح في واألمانة في األداء، إذا شك 



 
   

 

 

 

 

إن كان معه غيره هو أخبرني؟  وأخبرنا أ :أيهما أفضل أن يقول ون:ويصرح باألدنى ألنه متيقن، ولذا يقول
ن كان منفردا قال أخبرني ،قال أخبرنا ن شك بعد طول الزمن ،وا  أحدا؟  هكان مع وكان وحده أ هل يشك وا 

 هوو متيقن ووجود غيره معه مشكوك فيه  بمفردهوجوده أخبرنا بالجمع  . نعم أو أخبرني؟ يقول أخبرناهل 
وجوده في حال الرواية لكن وجود غيره  منأخبرني ألنه متيقن  أخبرني؟ ونه موجود فهل يقول أخبرنا أأيجزم 

 في الرواية مشكوك فيه. 
 .أخبرنا أرجح يقوليقول أخبرنا لماذا؟  من ومن أهل العلم
 طالب:........

ذا وجد مع غيره ي ئذحين هأقل مرتبة وجوده من غيره ألنه إذا وجد منفردا فإنأقل،   خص بالتحديث، وا 
أخبرني الشيخ فالن  وهللا أو تقول إذا قلت أخبرني فالن هألن ؛ال يعني هذا أن المحدث اهتم بشأنه واعتنى به

ذا قلت أخبرنا  ،خصك بهذا الخبر الشيخمعناه أن  جالس في المجلس ومعك مجموعة من الناس  يعني أنتوا 
، حدثنا تقول لك أن تقول أخبرنا أو الناس أنت مع؟ مقصود بالتحديد أو غير مقصود أنت يدرى هلوال 

دعي ما ليس وقد تتزود بهذا على الناس، وت ،على إنك مقصود بالتحديث يدلتقول أخبرني اإلفراد  فكونك
التكبر فاألمر سهل، فإذا قال أخبرنا فإن وهذا  عرفتواقع، وعلى كل حال إذا برئت النفس وسلمت من هذا الب

ذا قال أخبرني  ن كان معه غيره فقد حكى الواقع، وا  كان منفردا فالعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، وا 
نه أأو ما يشم منه إنه يريد بذلك  على نفس ما يدلمشكوك فيه، لكن إذا وجد في ال هفاألصل أنه موجود وغير 

 يخص بالتحديث حينئذ يقول أخبرنا. ألننه أهل أمقصود بالتحديث و 
إجازة إن لم أقل سمعته منه قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل قراءة 

، قراءة عليه على الشيخ هو القراءة تلقى هذه الرواة بطريق العرض، العرض : يعنيعليه وأنا حاضر أسمع
هو هو الذي يقرأ أو غيره من قبله وسواء كانت القراءة  ته هو،وأنا حاضر أسمع يعني بقراءة غيره ال بقراء

والعرض دون السماع من لفظ الشيخ والرواية يعني قراءة على الشيخ،  عرض على الشيخ كلهفالذي يقرأ 
بعض من  ادون السماع من لفظ الشيخ، ورجحه هاة باالتفاق لكنالعرض جائزة باإلجماع، وصحيح بطريق

والعرض عليه فرع وهو دون السماع، فالسماع من لفظ الشيخ هو األصل على السماع من لفظ الشيخ  ذش
يسمعون، فالسماع  ةاألصل في الرواية أن الشيخ يقرأ والنبي عليه الصالة والسالم يتكلم بالحديث والصحاب

 في الرواية.  و األصلمن لفظ الشيخ ه
من  واالعرض على الشيخ على السماع من لفظه، ويقولون إن الطالب إذا سمع حمنهم من يرج

إلى  هالشيخ في حال السماع الذي هو أرفع طرق التحمل قد يخطئ الشيخ وال يجد من يرد عليه أو ينبه
يتردد الشيخ في الرد  طأ الطالب لناءة على الشيخ إذا أخالخطأ لكن إذا كانت الرواية بطريق العرض والقر 

عليه، هذا وجه من رجح العرض، لكن عامة أهل العلم على أن السماع من لفظ الشيخ هو األصل في 
 الرواية.

األداء المناسبة لما تلقي بطريق العرض أخبرنا، يعني استقر االصطالح  صيغةالعرض على الشيخ 
ن كان اإلمام البخاري ال يفرق بين اعليه ، لكن أكثر أهل العلم على التفريق وأن ما تلقي حدثنا وأخبرنا، وا 



 
   

 

 

 

 

 قال فيه أخبرنا، وهنا يقول أنبأنا.يحدثنا، وما تلقي بطريق العرض قال فيه يالسماع بطريق 
خبار بما نباء هو اإلإال أن اإل ةالمعنى متقارب حيث منأنها ألفاظ  ، وأنبأناأخبرنا، وحدثنااألصل في: 

ال  يعني ، ( سورة النبأ2-1) َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم{*  }َعمَّ َيَتَساءُلونَ  خباراإلو نباء اإل أنصل األفله شأن، وا 
ن كان اإلنباء يفوق اإلبخبار الخبر العظيم، فاإلنباء واإل خبار فسواء قال أنبأنا أو معنى واحد في األصل وا 

اإلجازة أو بطريق المناولة، نعم تلقي بطريق  أن مايتوهم  لئالأخبرنا ال يختلف إال بعد أن استقر االصطالح 
 ؛ ألن اإلجازة والمناولة دون العرض على الشيخ. على الشيخوالقراءة نه تلقي بطريق العرض أيظن فيه 

 ئ ر ما يقول النسائي رحمه هللا تعالى الحارث بن مسكين فيما قُ  ا  كثير  :قراءة عليه وأنا حاضر أسمع
ألن الحارث بن مسكين طرد نعم  ؟وال حدثنا بدون صيغة، لماذا وال أنبأنا رناعليه وأنا أسمع، وال يقول أخب

يسمع فلكون الحارث بن مسكين ثقة، عدل، هو و  ةفكان يختبئ وراء ساري الحلقة،من  النسائي من الدرس
ن طرد منه ما استجاز لنفسه أ بلولكونه لم يقصد بالتحديث  ،النسائي بالرواية عنه طحافظ، ضابط، لم يفر 

نما ترك األمر بدون صيغة  .يقول أخبرنا، وا 
الحارث بن مسكين فيما قرأ عليه وأنا أسمع وهذا من تمام ورعه رحمه هللا، لكن إذا طرد الطالب من 

يجوز له أن يسمع ويروي  يقال ال تسمعرفض يدفع األجرة مثال ،  يأخذ األجرة وهذاالدرس ألن المدرس مثال 
 يجوز؟ ما الو 

 طالب:......
 اهه
جالسون  ، مجموعةطالبمن المجموعة  أ، لو ه حتىهل يملك ، يجوز وال ما يجوز؟ يعنيهو علم 

؟ ما يملك يقول ال تروي ما يملك الو يملك  : أنت يا فالن ال تروي عني شيئا  بين يدي الشيخ ويحدثهم فيقول
 أن لكن لويما ال كلفة فيه هذا فمشاع، فيه أنه العلم األصل و  هينقلو فإذا سمع منه يروي عنه  ي شيئا ،عن

ومنع  وأراد أن يأخذ عليه أجرا   بمصلحته ومصلحة ولدهوقته ما أضر  واقتطع منتعب على شيء  ا  إنسان
))إن  المسألة خالفية بين أهل العلم، لكن قوله عليه الصالة والسالم ،بعض الناس من الحضور إال باألجر
ن كان الورع تركه.يدل عل أحق ما أخذتم عليه أجرا  كتاب هللا((  ى الجواز وا 

وري الحافظ قال: صعبد هللا محمد بن علي ال أبي قراءة عليه وأنا حاضر أسمع قيل له أقرأت على
نعم،  :أقرأت؟ فقال :الغساني بصيدا فأقر به يعسمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جم

 ال، الو يه ما قال إ سكت ؟أقرأت على فالن أحدثك فالن تصح؟ إذا قيل وال ماالرواية  تصحولو لم يقل ذلك 
ال  بد من أن يقر يقول: ال وبعضهمهذا ال يؤثر، أن الجمهور على  ؟سرد اإلسنادفي  وا في اإلسناد،واستمر 

 بد أن يقول نعم. 
وري الحافظ قال: سمعت أبا الحسين صال بن عبد هللا عبد هللا محمد بن علي أبي قيل له أقرأت على

قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد  الغساني بصيدا فأقر به، يعمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جم
بن نوفل بن الحارث بن بن الحارث العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد هللا 

عشاري وال أكثر؟ اثنا  االسموفيه  ،كنية والنسب الهاشمياالسم هنا فيه موجود ال :عبد المطلب الهاشمي



 
   

 

 

 

 

الجد  وأالجد الحادي عشر  وأيسرد بهذه الطريقة يسرد إلى الجد الثاني عشر  عشر، لكن كون االسم
ترتفع عنه ؟ نسبه كامال  شر، هل يستفيد المعرف بهذه الطريقة أو ال يستفيد، هل ترتفع الجهالة عنه بذكر االع

 ترتفع؟ ام الو الجهالة 
 طالب:......

 إلى جده إذا ذكر ،الجد العشرين ولم يرو إال عنه إال واحد يبقى مجهوال إلى إذا ذكر ما يلزمال  
 .وتبقى جهالة الحال ينترتفع جهالة العتعديل ال و وروى عنه اثنان ولم يذكر بجرح ثالثين ال

مي وكتب التراجم أحاطت ، وهو هاشلم يقف على ترجمتهأنه كل من وقف على اسمه وهنا يقول 
يحتمل أن يكون فيه شيء و كثير من الرواة وهذا منهم فهل هذه الجهالة تدل على أنه ليس بمشهور في العلم ب

لم تقف  إذا ، ألنكامن أعظم أسباب الجهالة وعدم الوقوف على ما يرفعه التصحيفألن  التصحيف؛من 
 .إليه على االسم بدقة ما وصلت

 ألنه ؟لماذا ذكر فيها، وتنسب إليه نسخة موضوعة،ما فه أحد كل كتب التراجم بن سالم ال يعر  نعيم
، يغنم بن سالم الوقوف عليه من أيسر األمور إذا عرفنا اسمه الصحيح، نعيمبغنم ما هو ي مصحف، أصل

صعب عليه الوقوف عليها ال يبادر و فمثل هذه األمور باإلمكان أن طالب العالم إذا لم يقف على ترجمة 
مصادر أخرى التي نقلت الوينظر إلى  فيحتمل التصحي فيماب فينظر ر بل عليه أن يق ،قوله لم أقف عليهب

 ضاقت به المسالك يحكم بأنه لم يقف عليه.و عجز  إذاالرسالة بإسنادها ثم بعد ذلك هذه 
 واية.الفائدة من ذكر بلد الر  الرواية:بلد  ،بلدالبصيدا والثاني بمكة، فائدة ذكر  األولبمكة: 

 ...طالب:.....
 من الضبط. : الداللة على المزيدأوال   

ألنه إذا قال بمكة  ؛عدم اإلمكانو إمكان البقاء معرفة بلدان الشيوخ التي يعرف منها : األمر الثاني
، وال دخل عن الراوي عنه أنه ما ورد صيدا أو قال بصيدا وعرفعن الراوي عنه أنه ما ورد مكة  وعرف
 اتصال السند. االتصال، يشك في يشك فينعم  صيدا

 طالب:........
وتناقلوها بأسانيدهم لها أكثر من  بكتبهمالرسالة التي تلقاها األئمة بقبول وتداولوها  هذهأما كيف؟ 

عن  مثال  لو قال  بمجموعة مجاهيل، مجاهيل يثبت بها الخبر،المجموعة  وأحيانا   تناقلوها بأسانيدهم، طريق،
بن عدي في قصة امتحان البخاري يرويها بن عدي عن اكما قال  ،ليء العدة مجاههؤال ا،نعدة من شيوخ

 .لكن بمجموعهم يدل على ثبوت القصة مجهولعدة من شيوخه، قالوا إن هؤالء العدة كل واحد منهم 
 طالب:.........

 تعالى لها أكثر من طريق، وعلى كل حال مثل هذه الرسائل التي يشدد الحافظ الذهبي رحمه هللاال،  
بين أهل العلم وأكثر النقل عنها،  تالطريقة إذا استفاضمن الكتب بهذه األسانيد ونفى مجموعة ب هافي إثبات
من فيه جد لها طريق يثبت على طريقة أهل الحديث فال يبادر اإلنسان بنفيها عن مؤلفها إال إذا وجد و ولم ي

إن في ثبوتها  :والزنادقة لإلمام أحمد قالواالجهمية على  رسالة الرد ، فمثال  نسبت إليه كالم ما ال يناسب منال



 
   

 

 

 

 

لإلمام أحمد نظر وعندي أكثر من مائة نقل في كتب شيخ اإلسالم عن هذه الرسالة منسوبة إلى اإلمام 
 افيها م ه ليسأنو إلمام أحمد، ال سيما لإن هذه الرسالة ال تثبت قول: هل نف، اإلسالمأحمد، وعن غير شيخ 

 شك.و  ،قفنعم جد ما ينكر وال يوافق أصول ما نسبت إليه ينكر، فإذا و 
نكر نسبتها إلى هذا يالذهبي لكن هل فيها ما  الحافظ هارسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني لم يثبت

الشخص، فينظر في ما يدون في هذه الرسائل فإن كان ما ينكر نأتي بالقافة يعني مثل أنساب الرجال، 
نقلوا منها من غير نكير لفالن و  بعض أهل العلم استفاض من أن هذه الرسالةتفاضة، نها تثبت باالسأاألصل 

جميع ما فيها جار على قواعده وأصوله مثل أنساب الرجال، فإذا وجد ما  تفاالستفاضة كافية ال سيما إذا كان
قول هذا ي ؟كتب زوري أنمن أراد لفي النسب نعم نأتي بالقافة، لكن مثل هذا الكالم هل يفتح مجال  كيشك

يأتي إلى كتب شيخ  ويلتقط من كتبه ويجمع من كالمه ال من كالم غيره صدر عن فالن، كله الكالم
سم ويقول كل هذا الكالم ما في ما ينكر كله نطق به شيخ اإلسالم، يمكن اب هيويسم فيدبلج له كتاب اإلسالم،

تداولوها إذا االستفاضة بين أهل العلم  الرسالة اللي ينفي مثل هذه الذي ينفيه إيش؟ ما أن يرد على ما ذكرنا
يلتقط من كالم هو و  سم جديد علم الحديث مثال،اسمى بمشيخ اإلسالم يقرأ كتاب عن مثل أحيانا  ،منها اونقلو 

فصل من  إلى الكتب، يأتي إلى باب أو تنتيف هم، أو ما يسميه بعضمثال   أو دقائق التفسير شيخ اإلسالم
ذا كان الهدف من ذلك تيسير وصول هذا الفصل وهذا الباب  فالن.ب مستقل لكتابينشره و كتاب  مع المهم وا 

طالب  كثير منمثال في البداية والنهاية  ، يعني فيه فصلفاعله مأجور ،من كتاب هذا منتزعنه أشارة إليه اإل
فصل  فينتزع، ؟عاتفي بعض الطب أو أكثر من ذلك البداية والنهاية في أربعة عشر مجلدا  يقرأ العلم كيف 

ن خلق السموات واألرض منتزع من البداية والنهاية كما أخلق السموات واألرض ثم يذكر مثال بمنها يختص 
من  ر بهغتنه قسم من الكتاب بحيث ال يأ، فإذا بين وغيره كثيرفعلوا في قصص األنبياء والسيرة النبوية البن 

إذا كان  مرارا بتغير العناوين ففاعله مأجور، نشر الكتابويخر آألول مرة ثم يشتريه ثم يظهر كتاب يراه 
 ألن هذا يروج على الناس ما يوجد عنده، ويلزمهم بغير الزم. ؛مذموم لترويج للتجارة فهذااذلك من قصد ال

: سمعت أبا داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بمكة يقول فأملى علينا
خر عمره، وسئل عن رسالته التي آداود سكن البصرة في  ولبصرة، واإلمام أبباالنسخ بعض في السجستاني، 

تقال فيما سمع من لفظ الشيخ،  سمعت لهم فأملى علينا: هنا يقول سمعت، ا  إلى أهل مكة وغيرها جواب هاكتب
تحرز لما فيه من  عمالء أعلى أنواع السماواإلمالء إذا كان السماع أعلى طرق التحمل فاإلفأملى علينا: 

ألنه يكتب من  ظألنه يملي، والطالب متحرز متيق ومتيقظفالشيخ متحرز  ،متحرز اكل منهمالشيخ والطالب 
 الذي هو أعلى طرق التحمل. لفظ الشيخ، فاإلمالء أعلى درجات السماع

 أذان............
عن  وسئل ،سمعت أبا داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستانييقول: 
ها إلى أهل مكة نه قد سئل عن رسالته التي كتبأوالحال  وسئل الحال، واو واوال ذه حالية،رسالته: الواو ه

كأنهم سألوه عن كتابه وعن بعض ما اشتمل عليه كتابه فأجابهم بهذه الرسالة فأملى علينا ، مجوابا لهوغيرها 
واإلمالء واألمالي سنة معروفة عند أهل تحمل عرفنا أن اإلمالء أعلى درجات السماع الذي هو أعلى طرق ال



 
   

 

 

 

 

فهم يعقدون األمالي ويملون  ،يعرف باألماليما  ء وعندهم أيضا  الحديث عندهم ما يعرف بمجالس اإلمال
عليهم أمالي، أمالي هذه تكون  الطالبنهم به، وما يقرأه يزو على طالبهم، إضافة إلى ما يحدثونهم به وما يج

تهم، فتعقد هذه المجالس التي اندثرت منذ قرون، عاياتهم ومن مقروءتهم ومن مسمو من روا ينتقونهما عيون 
عادها الحافظ العراقي رحمه هللا ثم انقطعت ثم أ  انقطعت منذ عقود يعني المجالس هولو أن الشيوخ أعادوا هذ

تهم امطالعخالل لكن لو أن الشيوخ من  تفأعادها الحافظ ابن حجر ثم السخاوي ثم السيوطي واآلن اندرس
ومن المسائل وهذه العيون من عليهم هذه التحف  يعقدون مجالس للطالب ويملون تهم اومدونوقراءاتهم 

عند  ومعروفة أشعار ونثر ما يبعث الهمم والنشاط في قلوب السامعين كانت سنة طيبةالطرائف والغرائب من 
، ما يتحمسون إلمالءليتحمس الطالب  مايمكن مع انتشار الوسائل أنه ، لكن مع األسف أهل العلم قديما  

؟ يكتبون  ما الو إمالء وحضر مجموعة من الطالب تجد طالب يكتبون  عقد مجلس لو الطالب فتجد لإلمالء،
 ما يكلفون أنفسهملونها و يعني واحد منهم يسجل ومنهم يفرغ، ثم تصور، تكتب في أوراق ثم تصور ويتدا

ال ما فيه اآلالت كان ال بد أن تكتببقة قبل وجود هذه السا العصورفي  ألنهم وجدوا الراحة. عبء؛ ، وا 
وتعب اإلمالء على هذه الصفة جميع الطالب يكتبون، فإذا عقد مجلس  بديل عن الكتابة تجد شيء، ما فيه

يوم الثالثاء  يجعلون أهل العلم ، وكثير من مثال األسبوعيوم ا في  ضرب لهالشيخ على تحصيل هذه الفوائد و 
 منتصف األسبوع يجعلونه لإلمالء كونه لعله فيو  ما أدري ما السبب؟ السبب، إيشأدري  ما لإلمالء

السامع، لكن اآلن من خالل الدراسات  لها يطربفالطالب يستمعون ويدونون فيه من األخبار واألشعار ما 
ا يهتم به ملجفاف بالنسبة عندهم ، ومن خالل حرص طالب العلم على العلم الشرعي األصيل تجد النظامية

لطالب العلم يستجم بها وينشط بسببها  جدا   نافعةنها أالمتقدمون من الطرائف العلمية واألدبية، وهذه ال شك 
، هذه أدبية طرفةهذه  ال يسارو  ، ال يطلع يمينال يخرج هفالدرس إذا كان الشيخ مالزم كتاب؛ وينشط غيره بها

منهم ينام، ال شك األصل متين  تجد الطالب كثيرا   ريبةغهذه حادثة  تاريخية هذه عجيبة من العجائب، نكتة
على االستمرار في تلقي متينه،  لح العلم تعينحضر الطالب، لكن م هالعلم، ومن أجله جلس الشيخ، ومن أجل

 فمثلطاعة هللا، في كما أن النوم يعين على قيام الليل، وكما أن األكل يعين على بقاء النفس التي يستعملها 
ويكون له حكم فإن هذا ال شك أنه يثاب عليه  في العلم وطلبه ستمراراالعلى  بها التنشيط قصد هذه إذا
 المقصد.

الكتب الكبير المطوالت التي ال يتسنى ألي طالب من طالب العلم أو لجميع  ن فأملى علينا: بطو 
ذا قر  واؤ الطالب أن يقر  لعلوم والكنوز ما ال يمكن فيها من ا وهكذا ه،خر آوا في يقرؤ  لم وا في كتابؤ فيها وا 

دون  الذي وتوسع في القراءة وتفنن فيها، فمثل هذا المطلع المتفنن ما كان ديدنه القراءةإال  عليه االطالع
كل يوم  يعني في ينشطهم ولو اتخذ طريقة أملى على الطالب شيئا   مثل هذا لو والعجائب، بوالغرائ الفوائد

 شط بها الطالب.ين غريبة أو طريفةيتحفهم بفائدة أو 
ال قد ويجمعها في كتاب واحد ويطبعه  بيقول قائل: لماذا ال يجمع هذه الطرائف وهذه الغرائ وا 

نقول نعم يمكن أن و  قد يقول قائل مثل هذا، ؟األمور ر وال حاجة إلى أن يضيع وقت الدرس بهذهشوينت
ذاس و م في الدر هبيوتهم وال شيء يرغب في ويجلسون  الطالب هيشتري إذا منهم ينام،  وا الدرس كثيرر حض وا 



 
   

 

 

 

 

 .اندرست هذا الكالم الذي جره مسألة اإلمالء وهي سنة عند أهل العلم ،صار الدرس متين من أوله إلى آخره
 :نه وارد في النصوص، ولذا يقول أهل العلمأسالم عليكم: التنكير تنكير السالم ال شك  :فأملى علينا

على من اتبع ، سالم ، قال: سالم، سالم عليكماسالم   واالحي، قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سالم على
وفيه أيضا التعريف السالم علي، السالم علينا وعلى عباد هللا التنكير كثير في النصوص على الهدى، 

لسالم على لوارد بالنسبة على السالم على الحي، أما بالنسبة  كله الصالحين، المقصود أن التعريف والتنكير
بهذا يحصل على عشر حسنات، ولو قال ورحمة هللا و إال التعريف، وهنا يقول سالم عليكم،  فيه ت فليسالمي

 .األحاديثكما جاء في  عظموبركاته لحصل على أجر أ 
ياكم تدل على أن الكالم فيه شيء من سالم عليكم  فإني: الفاء هذه مع قوله أما بعد عافانا هللا وا 

 .تأتي بعد أما بعد وليست قبلها التقديم والتأخير، ألن الفاء
أن على  ا يدلمأما بعد م ت قبل، وليسأمافهذه الفاء إنما تقع في جواب  :فإني أحمد إليكم أما بعد

 .االكالم تقديما وتأخير  في 
ياكم  هنا : أما بعد فإني أحمد إليكم هللا: األصل أن تقول أما بعد فإني، أو يقول أما بعد فعافانا هللا وا 

االختالف كثير  نشوفتتفق على هذا  النسخ، فإذا كانت فوال تحذ أمافي جواب  هان الفاء هنا ألنال بد م
رها في يفافي النسخ، بين النسخ المستقلة لهذه الرسالة، وبين ما نقل عنها في الكتب، فالرسالة نقلت بحذجدا 

فهي قديمة،  تصف القرن الثالث،في من يعنيلماذا؟ ألنها قديمة  بين هذه النقولبعض الكتب، ووجد اختالف 
 مضبوط سنن أبي داود يعني فياألصلية التي يتداولها الطالب مكانة بهذه المثابة، فهي ليست من الكتب 

ألن الطالب قبله مضبوط مالك كذلك  أ، وموطومتقن بالروايات بوطضالبخاري قبلها موفي صحيح ، ومتقن
إما مثل هذه الرسالة  ،إليها صبناهتمامهم مو  همهم هي لتيا الكتب ها هيالكتب؛ ألنب هذهبصدد العناية ب

فهم كتاب وليست غاية وليست إلى المقصد، هي وسيلة  مثلوغيرها من الرسائل نعم فيها فائدة لكن ما هي 
من االختالفات  الصفحة الواحدة عشرة فروق مثال في  هتجدكبير الختالف اال ون مثل هذامقصد. ولذا تجد

 .بين النسخ
والنبي عليه القرآن بدأ بالحمد سنة مشروعة فافتتح بها فهللا الذي ال إله إال هو:  إليكم أحمد فإني

على محمد عبد  يالصالة والسالم كان يفتتح بها الخطب، فإني أحمد هللا الذي ال إله إال هو، وأسأله أن يصل
، فحق هللا أعظم يليه حق فعل، وهكذا ينبغي أن يعلى النبي عليه الصالة والسالم ، ثنى بالصالةورسوله

عن   ،( سورة الشرح4) }َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{جل وعال الرسول عليه الصالة والسالم، وجاء في تفسير قول هللا 
في األذان أشهد أن ال  ال أذكر إال وتذكر معي عليه الصالة والسالم، ال إله إال هللا محمد رسوله هللا، :مجاهد

ا رسول هللا أشهد ،إله إال هللا من  ، ال يقتضي هذا شيءوليس معنى هذا شيء من المساواة ،أن محمد 
الجهة وفي في الجهة اليمنى هللا،  يذكر تجد مثال   ، فذكر النبي عليه الصالة والسالم في المحاريبالمساواة

أو أن  القلب مثل هذا؟ في  باعتبارهما على حد سوى، هل يقراليسرى محمد هل هذا من باب المساواة 
ب المسلمين ويتداولونه وليس بشيء جديد يفي محار  يصنع هذا ألنههذا من باب ال أذكر إال وتذكر معي؟ 

لفظ محمد عليه الصالة  يمسحلكن إذا كتب هل نقول ، هذا األصل، يكتب شيء ال األصل أنمنذ قرون 



 
   

 

 

 

 

يقتضي  هذا قطرها واحد فهل ئرةبنفس الداكتب بنفس الحجم  ألنه ،جل وعالهلل  مساو هيظن أن لئالوالسالم 
 أم نقول هذا من باب ال أذكر إال وتذكر معي واألمر فيه سهل!المساواة 

 طالب:..........
 .الذكر المشروعفي  

 طالب:........
لو لم يكن فيه من التشويش  ،إشكال هإذ ا وال لفظ الجاللة يذكر هذا إذا ما أجلنا الجميع هذا ما في 

هذا كله ينبغي أن  مما يشغل المصلين المصلي يوجد في قبلة كل ما ال ويزال غيره،، هذا يز على المصلي
لكن إذا وجد هل نقول يمسح محمد فقط لئال يتوهم المساواة أم يمسح الجميع كما هو األصل أو يبقى  يزال

مصلحة وجد ما يخالف وترك من باب التأليف وال إال وتذكر معي، ما تيسر مسح الجميع، الجميع ال أذكر
لئال يتوهم أنه مساو هلل  ، امسحوا اسمه،الراجحة هل نقول على األقل اسمحوا لفظ محمد عليه الصالة والسالم

أمور أخرى تكتب. يعني لئال يتخيل أو يتوهم المساواة لكن ماذا عن ال أذكر  بعده أيضا   جل وعال ألنه يوجد
ا رسول  في يليتخ تخيلي الليمساواة أنها يتصور  إال وتذكر معي أال أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن محمد 

 .هللا
 طالب:........

نتردد في ذكره إن شاء هللا تعالى وال يمكن أن يناقش لكن  ر المشروع ما عندنا إشكال فيه ولنالذك 
 هنا. الذي يرد هنا قد يرد

 طالب:...نص شرعي......
في المشروع،  المساواةتصور يساواة يمكن أن أنا أقول الذي يمكن أن يقر في قلبه وجود هذه الم 

 الذي يتصور في الممنوع يتصور في المشروع.
  طالب:...........

ثانية، يذكرون  أحيانا يذكرون أشياء، قد تتصور المساواة، محمد وجردلفظ الجاللة  جرديعني إذا 
في مثل هذا الكالم أو نقول هل نقول  عالوطن شيء من هذا النو  المليكيذكرون مثال هللا أحيانا   فوق  هللا مثال  

فوق وما سواه تحت هذا ما يتصور المساواة، وال تعظم بقدر تعظيم لفظ الجاللة،  ما دام وضع لفظ الجاللة
فال تكتب آيات وال لفظ ذال وامتهان نه ابتعلى الحيطان ال شك أوعلى كل حال كتابة األلفاظ المشروعة 

 األوساخويقع عليها يقع عليها الحشرات، و ألنه ابتذال وامتهان  لحيطانعلى اوال أي شيء محترم  الجاللة
 ، فال ينبغي أن تذكر.كل هذا يجعلها ممتهنة وما أشبه ذلك والغبار

 .ورسوله هوأسأله أن يصلي على محمد عبد
 طالب:........

أي عالمين، أو قال لو قال الحمد هلل رب الرسل إليهم ويخاطبهم بهذا الكالم ينه أل إليهم؛ أحمد هللا 
 .إشكال أدنى فيهافية، هذه مواجهة ومخاطبة بالحمد ما صيغة تؤدي الغرض كا

وصفه عليه الصالة والسالم بالعبودية والرسالة جاء في وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله:  



 
   

 

 

 

 

ِ  ،سراء( سورة اإل1) }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه{ أشرف المقامات، وصفه بالعبودية }َوَأنَُّه َلمَّا َقاَم َعْبُد ّللاَّ
عليه الصالة والسالم،  تهيوصف بها في أشرف المقامات، والرسالة هي وظيف ،( سورة الجن11) َيْدُعوُه{

 وعالعبد هلل جل  إنما هوبه عليه الصالة والسالم، ويغلى يطرى  لئالذكر العبودية  ، العبوديةفالجمع بينهما
لو والجفاء بالنسبة إليه عليه غعليه الصالة والسالم، فعلى المسلم أن يكون بين ال لئال يجفىلرسالة باوذكره 

 موبين ربه مهو سبب هدايتهم والواسطة بينهو ا حقه وحقوقه على األمة عظيمة جد  له الصالة والسالم يعرف 
 .ةفيما ينزل منه جل وعال أما فيما يصعد إليه فال واسط

صلى هللا عليه وسلم كلما ذكر، والبخيل الذي يسمع  :مد عبده ورسولهوأسأله أن يصلي على مح
 امأمور به -الصالة والسالمعليه  -وال يصلى عليه، والصالة عليه  ذكر اسمه عليه الصالة والسالم  الذكر

وال  ،( سورة األحزاب65) ا َعَلْيِه َوَسلِهُموا َتْسِليم ا{}ِإنَّ ّللاََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِه َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّو 
 ، فالجمع بين الصالة والسالمكثيرا   ، في بعض النسخ تسليما  اولذا جمع بينهم ايتم االمتثال إال بالجمع بينهم

خر إما أن يصلي أو يسلم فقط هذا من كان وأما االقتصار على أحدهما دون اآل، متثال األمرالتمام  هو
تتجه الكراهة بحقه وال يتم امتثاله، وأما من  كما قال الحافظ ابن حجرالثاني  لفظ دنه ذلك حيث ال يذكردي

 العلم كثيرا   أهل تارة، ويصلي تارة، ويسلم تارة هذا ال تتجه إليه الكراهة وقد وقع في كالم اكان يجمع بينهم
 وهللا أعلم.

 حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا م
 
 
       
 


